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GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSER OG UTARBEIDING AV HANDLINGSPLAN

Det vises ti vårt brev av 06.05.2013 der Andre Hoimen bie git frist sat ti den 30.05.2013 for 
innsending av endringssøknad. I eterkant av nevnte brev har vi vært i kontakt med Andre Hoimen 
for å gjennomgå nabooppgave og søknad og samtdig fåt en bekrefeise på at ingen fra kommunens 
bygningsavdeiing har vært tistede på noen befaring, der det bie git muntiig tiiateise ti endret 
piassering av gjødseikummen. Dete må i tifeiie knytes ti en misforståeise ved en befaring der 
iandbrukskontoret var representert.

Utover dete vii vi i forbindeise med behandiingen av endringssøknaden, særskiit påpeke behovet 
for en vurdering av iuktprobiematkken som går utover det som normait biir underiagt en vurdering i
denne typen byggesaker, dvs en vurdering av forhoid som ikke er direkte knytet ti titaket aiene 
men også ti andre drifsmessige forhoid som kan medfører unødvendig mye iukt og titak som kan 
motvirke dete.

Det vurderes her som hensiktsmessig at iandbrukskontoret som fagorgan seter opp en enkei 
handiingspian for de drifsmessige forhoidene som kan føiges opp videre både av Andre Hoimen seiv
og kommunen som myndighetsorgan innen uiike fag- og forvaitningsområder. Med bakgrunn i at 
kiagesaken primært knyter seg ti byggesaken, ser vi det også som hensiktsmessig at dete biir  
koordinert via denne, så iangt dete er hensiktsmessig og innti byggesaken som forvaitningssak er 
avsiutet.
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